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Tall fraUDI viser at det kom
nesten 35 000 asylsøkere til
Norge de to siste årene.Mange av
disse skal nå inn i det norske
arbeidsmarkedet. 2017 bør bli
året da vi snakker omhvordan
vi kan lykkesmed integrering av
flyktninger. Vi er flinke til å få
flyktninger i jobb,mendårlig til
å holde dem i arbeidslivet. Dette
får konsekvenser for integrer-
ingen, for samfunnet, bedriftene
og for den enkelte. Gode ledere
og god ledelse er nøkkelen for at
flyktninger somhar fått jobb
forblir i arbeidslivet.
OrganisasjonenLederne

organiserer17 500 ledere og
betrodde ansatte i privat og
offentlig sektor. Våremedlem-
mer opplever at det å få flyktn-
ingermedoppholds- og arbeids-
tillatelse i jobb er én ting,men at
det skorter påmulighetene for
tilstrekkelig god oppfølging,
støtte og ledelse i arbeids-
forholdet.

Norsk innvandringsdebatt er
til dels preget av at det ropes

Godledelse
girvellykket
integrering

Vier flinke til å få flyktninger i jobb,
mendårlig til åholdedemi
arbeidslivet.

høyt fra skyttergravene om
integrering. Integrering er en av
vår tids viktigste politiske
utfordringer. Det er i lokalsam-
funnene og i bedriftene
integreringen skjer, ikke i
stortingssalen eller i kommen-
tarfeltene på internett. Den
viktigste innsatsen skjer hver
eneste dag pånorske arbeids-
plasser, ogmellomledere er
avgjørende for å lykkes.
I Norge er vi i hovedsak flinke

til å få flyktninger inn i sin første
jobb,mendårligere til å følge
opp ogholde demder.
Forskning fra blant annet
Frisch-senteret viser atmange
flyktninger faller ut av arbeids-
livet etter få år.

Integreringsarbeidet går ikke
av seg selv bare fordi første steg
er tatt, og forskning viser at
mange flyktninger faller ut av
arbeidslivet etter bare fem til ti
år. Hovedårsaken synes å være
mangelfull språk- og fagopp-
læring.Dermed får vi ikke i
tilstrekkelig grad brukt fag-
kompetansenmange allerede
har, i tillegg til at opplæring og
læring avnykompetanse
vanskeliggjøres.

Mellomledere er oftede somer
nærmest flyktningenenår de

kommer i jobb.De ser potensia-
let i hver enkelt og er de nær-
meste til å utøve god ledelse og
dermedvidereutviklemen-
nesket. Lykkesmellomlederne
gir det store gevinster for den
enkelte, for bedriften og for hele
samfunnet.Mendamåmellom-
lederne få verktøyene for å bidra
til god integrering både på kort
og lang sikt.
Tilretteleggelse av opplær-

ingenmådessuten treffe og
være relevant. Flere og bedre
tiltak som ivaretar den enkelte
flyktnings behov i jobbsituasjon,
vil være nøkkelen. Vi i Lederne
mener at vi bør og kan gjøre noe
meddette, og våremedlemmer
er endel av løsningen.

Arbeidsplassen er flyktningers
viktigstemøtemeddet norske
samfunnets normer og verdier.
Mennårmange flyktninger
mangler formell utdanning og
kompetanse, blir de sårbare for
nedgangstider ognedbeman-
ninger. Gode ordninger for
målrettet etterutdanning og
språkkurs på arbeidsplassen vil
gi bedre forutsetninger for å
beholde jobben og finne seg nye
jobber.
Ordningen«Kompetanse-

pluss arbeid» er eksempel på et
tiltak somhar vist seg å øke

språkferdigheter og andre basis-
ferdigheter formennesker som
ikke snakker norsk.Menordn-
ingen er for lite brukt. Derfor
bør bedrifter ogmyndigheter
støtte og oppfordre ledere til å
søkeher, og det offentligemå
bevilge nokpenger.
I tillegg harUtdannings-

direktoratet kurs for blant annet
lærere og førskolelærere om
hvordanmøte flyktninger.
-Poenget vårt er dette er kurs
somogså norskemellomledere
kunnehatt behov for. Enten
man jobber somskiftansvarlig
på en fabrikk eller et sykehjem
eller jobbermed integrering av
flyktninger er kunnskap omde
du leder avgjørende for å kunne
lede og veilede.

Omnorske bedrifter gir ledere
større ansvar i å gi flyktninger

språkopplæring og formell
utdanning i løpet av de første
årene i arbeidslivet, kan gevin-
stene bli store. Fortsetter vi som i
dag og ikke lærer av våre feil, vil
sannsynligvismange flyktninger
fortsette å falle ut av arbeidslivet.
Det store frafallet fra arbeids-

livet er ikke bare enkostnad for
den enkelte og familiene som
mister inntekt og tilknytning,
menogså for det norske
samfunnet somhelhet. Vi vet
ennå ikke de langsiktige
økonomiske kostnadene av den
store flyktningstrømmende to
siste årene,menvimå lære av
våre feil. I stedet for å gå på en
smell om få år, bør vi allerede nå
få på plass tiltakene som trengs.
God ledelse og tilstrekkelig
opplæring i normer, regler og
lover er nøkkelord for å lykkes
med integrering av våre nye
landsmenn.

«Gode ledere
oggod ledelseer
nøkkelen forat
flyktninger somhar
fått jobb forblir i
arbeidslivet.»

Debatt
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Samarbeid: Om norske myndigheter hjelper til å legge til rette for at bedrifter gir ledere større ansvar i å gi
flyktninger språkopplæring og formell utdanning i løpet av de første årene i arbeidslivet, kan gevinstene bli
store mener artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
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